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ARA QUE EL 2007 S’HA ACABAT
Es diu que hi ha el costum, quan canvia
l’any, de fer una revisió de quines han estat
les característiques més destacades que
l’han configurat i que se solen fer també bons
propòsits de cara a l’anualitat que comença;
es diu, però no estem molt segurs de que
sigui una pràctica tan habitual com es dóna
per suposat.
Segurament convindria fer un balanç que
ens ofereixi dades vàlides per a encertar una
mica més en les decisions a prendre en el
nou any, però en el nostre sector –tan
acostumat als canvis sobtats i climàticspotser no sigui tan útil com en la vida
personal o en les realitzacions professionals
d’altres àmbits.
Tanmateix, provarem de caracteritzar
l’agricultura de les nostres comarques l’any
2007 a través dels punts següents.
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la situació va agafar amb el rebost massa
buit.
Quines són les causes?. Les expliquen els
experts, malgrat que no ofereixen conclusions clares: parlen de les darreres males
collites a nivell mundial, de la forta demanda
dels “països emergents” (la Xina i la Índia,
cada vegada més protagonistes de tot),
d’algunes operacions especulatives (no
només n’hi ha en les immobiliàries), de la
demanda per la indústria dels bio-combustibles, i com ja hem dit de la ineficàcia previsora de la UE, que fa tot just un any encara
pensava que no calia emmagatzemar excedents (preferien comprar aliments en un mercat internacional amb preus baixos).
En el que gairebé tothom coincideix és en
que no és una situació momentània, sinó que
es mantindrà la situació a mig termini.

SEQUERA
Poques pluges. Els secans van aguantar
com van poder, amb problemes pels
ametllers i per les olives, per exemple. Els
embassaments van arribar justet-justet a
proveir l’aigua necessària per la collita dels
conreus de regadiu; i gràcies, en moltes
ocasions, a les basses de les finques!.

ELS PREUS DELS CEREALS
Ha estat la “notícia” més àmpliament
difosa i comentada pels mitjans de
comunicació. De fet, després de molts anys
de manteniment dels preus de les matèries
primes agro-alimentàries bàsiques, ens hem
trobat amb una alça sobtada en molts
productes. Als cereals els han seguit, com
era normal, altres produccions: la llet, els
ous, algunes carns, l’alfals (ja a les
darreries), ... I tot davant la sorpresa (i
probablement la falta de previsió) de les
autoritats planificadores de la UE, a les quals

BIOCARBURANTS I ENERGIES ALTERNATIVES
Han anat creixent les “plantacions” de
plaques fotovoltaïques en terrenys de cultiu,
en alguns casos substituint els arbres fruiters.
Les condicions de protecció del valor de la
producció d’energia elèctrica han afavorit la
decisió d’ocupar les terres amb aquests
enginys i en els darrers temps el paisatge
agrícola s’ha anat poblant de plaques solars,
de la mateixa manera que en alguns turons hi
ha anat apareixent (en aquest cas, sobre
terres no cultivades) les torres de producció
d’energia eòlica.
I, al mateix temps, com ja hem comentat
en el punt anterior, la qüestió dels cultius
dedicats a producció de bio-carburants ha
suposat un tema de conversa habitual i de

projecció en els mitjans de comunicació.
Certament, encara és incipient, en les
nostres comarques, la superfície dedicada a
aquest tipus de cultius, però l’anunci
d’instal·lacions de factories dedicades a
l’obtenció d’energia a partir de productes
vegetals (cultius o biomassa forestal) ens
acosta a un destí d’ocupació de la terra que
tendeix a canviar l’agroalimentària per
l’energia.

LA PRODUCCIÓ INTEGRADA VA DE
BAIXA
Al menys, a Catalunya.
Quan a l’any 2001 es van oferir les primeres
ajudes agro-ambientals a les explotacions
agrícoles hi va haver un increment molt gran
d’agricultors i superfícies que s’hi van adherir.
Una política al nostre entendre poc
decidida del sector
i, sobretot, de
l’Administració (que sembla apostar més
clarament per la línia de productes ecològics,
mediàticament millor entesos i valorats), han
produït un retrocés dels adherents al sistema,
i a hores d’ara les superfícies inscrites s’han
quedat gairebé en la meitat de les dels
darrers sis anys.

DE EUREP-GAP A GLOBAL-GAP
En canvi, constatem un interès creixent
per les certificacions emparades per aquest
sistema privat, que ha canviat des del
setembre, la denominació EUREP (europea)
per GLOBAL (mundial).
Qualsevol empresa que tingui entre els
seus objectius l’exportació (i, també, en
casos concrets, la venda a determinades
organitzacions comercials que operen en
l’estat espanyol) necessita l’acreditació
d’aquest organisme per a emparar les seves
Bones Pràctiques Agrícoles (GAP, en la
terminologia anglòfona).
I l’interès que abans podia despertar un
sistema normatiu com el de la P.I., ara es va
substituint per la necessitat d’aquesta
certificació comercial.

PRODUCTES
QUÍMICS
TÈCNIQUES BIOLÒGIQUES

VERSUS

En l’àmbit de la sanitat vegetal, el 2007 ha
estat també un any important pel que fa a
l’adopció de sistemes biològics de control de
plagues. En algunes ocasions, paradoxalment, l’adopció d’aquests mètodes ha
estat promogut, en part, per la normativa de

P.I., com és el cas de l’ús de la captura
massiva amb trampes amb esquer de la
Mosca de la fruita i de la Mosca de l’oliva.
També s’ha ampliat la superfície coberta amb
feromones per a la confusió sexual de la
Carpocapsa de les peres i les pomes.

No tenim dades certes de l’abast total
d’aquests sistemes, però ha començat a
ésser important i significativa la seva adopció
per part dels tècnics i dels agricultors.
Alguns altres mitjans diferents dels clàssics
insecticides (el caolí [SURROUND], per a
controlar la posta de la Psil·la, o el virus de
la granulosi [MADEX] com a alternativa pel
control de la Carpocapsa), també han entrat
en joc.
Entre altres raons, cal pensar en la
disminució del “repertori” d’insecticides (i
altres tipus de fitosanitaris) provocada per la
important retirada d’autoritzacions acordada
per la comissió de la Unió Europea. Aquesta
revisió dels registres encara no s’ha acabat, i
per tant, els catàlegs dels fabricants de
fitosanitaris continuaran afeblint-se, puix que
la incorporació de nous productes és molt
escassa i, potser, insuficient.

CAP AL 2008
Hem començat un nou any. En els primers
dies, només una novetat interessant però
escassa: ha plogut (massa poc, però tot és
començar...)
I, pel que respecta a les regulacions
administratives, cada vegada més determinants, estrenarem els efectes, entre altres de
¾ El P. D. R. 2007-2013,
¾ La Reforma de la Organització Comú
del Mercat Vitivinícola.
¾ Els nous sistemes d’ajuts de la U.E.
Esperem que la climatologia i les
autoritats ens resultin favorables, i que
puguem fer al final un resum optimista de
l’evolució del sector.
En qualsevol cas, des d’AGRO MÒDOL
us anirem proposant fórmules per a resoldre
satisfactòriament les noves exigències administratives, socials i de mercat. En tindreu
notícies ben aviat.

